Nařízení Rady obce Náměšť na Hané č. 1/2003

TRŽNÍ ŘÁD NA ÚZEMÍ OBCE NÁMĚŠŤ NA HANÉ
Rada obce Náměšť Hané vydala dne 12. 05. 2003 na základě § 18 zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a
podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) toto
nařízení.

Čl. 1
1. Prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1) lze uskutečňovat pouze na tržišti.
2. Tržištěm se rozumí místo trvale nebo mimořádně určené k prodeji zboží mimo
provozovnu.
3. Mimořádným tržištěm na území obce Náměšť na Hané je prostor „ U Sladovny“,
„U Splavu“, náměstí T. G. Masaryka.
4. Rada obce může při kulturních a sportovních akcích, slavnostech atd. povolit (za
podmínek stanovených Radou obce Náměšť na Hané) prodej zboží na dalším
mimořádném tržišti, kterým je v obci lokalita Hrad (včetně cesty od kapličky
k amfiteátru).
5. Rada obce může povolit prodej zboží i na jiných místech a při jiných příležitostech,
než je stanoveno v odstavci 3 a 4.
6. Podmínkami podle odstavce 4 a 5 se rozumí podmínky nezbytné k zajištění bezpečného
průchodu, dodržování čistoty, pořádku a vzhledu prodejních zařízení.
Čl. 2
Kapacita a vybavenost mimořádného tržiště
1. Na mimořádném tržišti lze umístit nejvýše:
a) U Sladovny
– 5 prodejních stánků
b) U Splavu
– 10 prodejních stánků
c) nám. T. G. Masaryka
– 20 prodejních stánků
2. Prodejním zařízením se rozumí krytý, případně nekrytý stánek, prodejní pult a
obdobné zařízení.
3. Během prodeje je pro mimořádné tržiště zpřístupněno sociální zařízení „Pivnice u
sladovny“, případně na Obecním úřadě.
Čl. 3
Doba prodeje zboží na tržišti
1. Na mimořádném tržišti lze prodávat zboží
a) v období letního času nejdříve od 7,00 hod. a nejpozději do 19,00 hod.
b) v období zimního času nejdříve od 7,00 hod. a nejpozději do 16,00 hod.

Čl. 4
Pravidla pro dodržování čistoty a bezpečnosti
1. Prodejce, případně poskytovatel služeb je povinen udržovat v čistotě prodejní místo a
jeho okolí. Prodej zboří nesmí ohrožovat bezpečnost osob a majetku.
2. Obec, případně nájemce tržiště, je povinna zabezpečit dostatečný počet nádob na
odpady, určit místo, kam odpad uklidit.
3. Na tržišti je zakázáno odhazovat odpady mimo nádoby k tomu určené.
4. Každý je povinen uposlechnout pokynů zaměstnanců obce, zástupců nájemce tržiště,
které směřují k zajištění čistoty a bezpečnosti.
Čl. 5
Provoz tržiště
1. Rada obce Náměšť na Hané, případně nájemce tržiště, určuje osobu zodpovědnou za
provoz tržiště (správce).
2. Rada obce Náměšť na Hané vydá provozní řád tržiště. Tento řád stanoví zejména
bližší podmínky udržování čistoty a bezpečnosti, způsob přidělování prodejních míst a
umístění prodejních zařízení. Dále stanoví výši úplaty a zábor prostranství na tržišti,
nejde-li o veřejné prostranství.
3. Rada obce Náměšť na Hané, případně nájemce tržiště je povinen dbát na dodržování
tržního řádu a obecně právních předpisů upravujících provoz tržiště.
Čl. 6
Zakazuje se
Zvláště se zakazuje na celém území Obce Náměšť na Hané tzv. „podomní prodej“
Čl. 7
Kontrola dodržování tržního řádu
Dodržování tržního řádu jsou oprávněni kontrolovat členové kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Náměšť na Hané a ostatní členové ZO Náměšť na Hané.
Čl. 8
Sankční ustanovení
Porušení tržního řádu lze posuzovat podle zvláštního zákona 2).

Čl. 9
Společná ustanovení
Tržním řádem nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů upravujících prodej zboží 3).

Čl. 10
Toto nařízení Rada obce Náměšť na Hané nabývá účinnosti dne 28. května 2003.

Ing. Antonín Kurfűrst

Mgr. Marta Husičková

místostarosta

starostka obce

Vyvěšeno: 12.5.2003
Sejmuto: 27.5.2003

1) zákon č. 50/1976 Sb.
2) § 58 odst. 5 Živnostenského zákona
3) Zvláštními předpisy jsou zejména:
- zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů
- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících předpisů (veterinární zákon)
- vyhláška č. 295/1997 Sb., o hygienických požadavcích na prodej a rozsah vybavení prodejny
- vyhláška č. 121/1998 Sb., o zabezpečení zdravot. nezávadnosti živočišných. produktů
- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

-

zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění
pozdějších předpisů

